
www.csorvas.huwww.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

   XXXIII. évfolyam 10. szám                                                                                                                                                                               2022. december 

Csorvási Híradó

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az idei évben, november 
12-én (két év kihagyás után) is-
mét megszervezhettük a Gulyás 
Mihály Általános Iskolát segí-
tendő jótékonysági bálunkat.

Bátran mondhatom, mintha 
nem is maradt volna ki két év, 
ugyanolyan töretlen lelkesedés-
sel álltunk neki. Jöttek új szülők, 
új gyerekek, mindenki együttes 
erővel dolgozott a bál sikerén.

A műsort a 6.b osztály nyitotta 
egy nagyon ötletes lábtánccal, a 
gyerekek szeptember óta ké-
szültek az előadásra.

Majd Kovács Alexandra Mia 
énekelt el két zeneszámot, vé-
gül a szülők és pedagógusok 
táncoltak Korda Gyuri Reptér 
és Valmar Ki ez a lány? című ze-
néjére, melyet egy csodálatos 
„balettművész” vezetett fel. Ta-
pasztalatból mondhatom, hogy 
a próbák felejthetetlen élmény-
nyel gazdagítottak ismét ben-
nünket, megint nagyon jó kis 
csapat alakult ki.

A zenét Sztvorecz Zoltán szol-
gáltatta, a bőséges vacsorát a 
Csorvási Szolgáltató Nonpro-
fit Kft. biztosította számunkra. 

A süteményt pedig a Kéknefe-
lejcs Cukrászdából Pityuk Já-
nos szállította asztalunkra. 

A rendezvény sikeressé-
gét a több, mint 200 darab 
tombolafelajánlás, a 2000 da-
rab eladott tombolaszelvény, a 
jó hangulat és a hajnalig tartó 
mulatozás garantálta.

A bál nyereségét, mely iga-
zán szép eredmény, 630 ezer 
900 forint, az iskola alsó és fel-
ső tagozatos diákjaira fordítja 
az intézmény. 

Ezúton is köszönöm minden-
kinek, aki bármilyen formában 
hozzájárult a rendezvényhez.

Jövőre találkozunk!
Paraj Helga

 Szülői Szervezet elnöke

„Minden jó kicsiben kezdődik.”  (Boldog Terézia anya)

JÓTÉKONYSÁGI BÁL ISKOLÁSAINKÉRTJÓTÉKONYSÁGI BÁL ISKOLÁSAINKÉRT

Az adventi időszak idén szű-
kösebb külsőségek mellett 
zajlik városunkban – a taka-
rékosság jegyében. Az önkor-
mányzat forráshiány miatt 
a civil kezdeményezések fel-
karolására és összefogására 
vállalkozik. Advent utolsó va-
sárnapján, december 18-án a 
délutánt így tudjuk közösség-
ben eltölteni, és az ünnepre 
hangolódni - a parkban.

A Csorvásiak Baráti Társasá-
ga december 18-án, 15 órától a 
katolikus templomba szervez 
koncertet. Ezt követően, fél 
5-től a szabadban a Világító Ad-
vent nevű kezdeményezés várja 
az érdeklődőket. Az összefo-
gás Kársai-Gombkötő Réka és 
Dunai-Zengő Emese nevéhez 
kötődik, a város részéről a Csor-
vási Szolgáltató Nonprofit Kft. 
kapcsolódik be a szervezésbe. 
Németh Balázs fogathajtó hin-
tóját és lovait ajánlotta fel erre 
az alkalomra, de hogy ki érke-
zik azon, az legyen meglepetés. 
Zsíros kenyér, forralt bor, tea 
és karácsonyi zene biztosítja a 
hangulatot. Kérnek mindenkit, 
hozzon magával saját bögrét, 
hogy minél kevesebb szeméttel 
terheljük a környezetet.

Mindenkinek köszönet a fel-
ajánlásokért és a támogatásért, 
ami nélkül nem jöhetne létre ez 
a program.

Biztatunk mindenkit, hogy 
vegyen részt a Csorvási Advent 
ablakvadászaton, néhány na-
pon keresztül még sorra „nyíl-

nak az ablakok” a településen, 
és szép ünnepi díszek várják az 
érdeklődőket. A Világító Advent 
lényege, hogy minden nap más 
család kidíszített ablaka/de-
korációja világít, a jelentkezők 
között előzetesen kiosztott sor-
számok alapján. A „vadászok” 
pedig a játék Facebook oldalán 
minden reggel közzétett tér-

Boldog karácsonyt!
ADVENT CSORVÁSON – A KÖZÖSSÉGRŐL SZÓL AZ ÜNNEP

képrészlet alapján találhatják 
meg a soron következő házat. 
Jó játék, a gyerekek nagyon él-
vezik és hálásak az apró aján-
dékokért, amikkel a résztvevők 
megajándékozzák őket. 

Érdemes kerülni a Munkácsy 
utca felé, Kabai Sándor és fele-
sége, Erzsike néni idén is kitet-
tek magukért: fényfüzérek so-

kasága, világító Mikulások sora 
díszíti a házat és az udvart, nem 
csoda, hogy vidékről is csodá-
jára járnak. A fő utcán, az új 
iskola előtt Zengő Emese keze 
munkáját dicséri Mikulás és 
Olaf festett figurája, fotókat is 
készíthetünk a legkisebbekről 
egy aranyos fotófalnak köszön-
hetően. A park közepén maga-

sodik a szépen feldíszített ka-
rácsonyfa, amit ezúttal Karsai 
Beáta és családja ajánlott fel a 
Rákóczi utcából. A fa előtt pedig 
a Mikulás szánja, minden gyer-
mek nagy örömét leli benne. 

Szerkesztőségünk nevében kí-
vánjuk, mindenkinek örömteli és 
szeretetteljes karácsonya legyen! 
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Hulladékszállítás. 
Decemberben 22-én, csütör-

tökön ürítik a szelektív kukát, 
míg egy héttel később, 29-én, 
csütörtökön a zöld kukát.

Ügyintézés:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu 

telefon: 66/447-150
Bővebb infó: dareh.hu

TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatom a Csorvási Polgármesteri Hivatal 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy a 460/2022.(XI.10.) Kor-
mányrendelet felhatalmazása alapján Csorvás 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
igazgatási szünetet rendelt el a Csorvási Polgár-
mesteri Hivatalban. 

Az igazgatási szünet 2022. december 22-től 
2023. január 06. napjáig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az 
ügyfélfogadás szünetel.

Erre tekintettel az ügyintézési határidőkbe 
az igazgatási szünet időtartama nem számítha-
tó bele, azok az igazgatási szünet időtartamá-
val meghosszabbodnak.

Az igazgatási szünet időtartama alatt felme-
rülő halaszthatatlan közfeladat ellátásához (pl. 
helyben bekövetkezett születés vagy haláleset 
anyakönyvezéséhez) az illetékes ügyintéző te-
lefonon érhető el.

Kormányablakok
A december 22-e és január 8-a közötti igazgatási szünet 

alatt a békéscsabai vasútállomási (Andrássy út 58.), vala-
mint az orosházi (Szabadság tér 3.) kormányablak nyitva 
lesz, és az ügyfelek rendelkezésére áll majd az alábbi nyitva-
tartási rend szerint:

december 22-e:  csütörtöki nyitvatartás;
 december 23-26. zárva, 

 december 27-29.  8 órától 16-ig,
december 30-31. zárva,

 január 2-5. 8 órától 16-ig,
 január 6. zárva.

Murvai János (1915-1944) 
hivatásos őrmester, vadászpi-
lóta emlékére, aki 1944. már-
cius 17-én, Mezőkomáromban, 
a szövetségesek elleni légi 
harcban, hősi halált halt.

Kisgyermekként gyakran kí-
sértük a nagymamánkat a teme-
tőbe, de soha nem beszélgettünk 
a nagybátyánkról. A vele kapcso-
latos dokumentumokhoz csak 
nagyszüleink halála után jutot-
tunk hozzá – emlékezik vissza 
Murvai Margit és Murvai József.

Murvai János 1915. január 
18-án Csorváson született. A pi-
lóta kiképzést Olaszországban 
kapta, amely a WM-21 Sólyom 
és FW-58-as gépek vezetésére 
volt alkalmas. 1944. februárjá-
ban kapták meg a BF – 109-es 
Messerschmitt vadászgépeket. 
Márciusban a 2/1 századnak 
bevetése volt. Ekkor légi harcra 
is sor került. A három rajból álló 
századot nem sokkal a bevetés 
kezdete után visszahívták a bá-
zisra. A 3. raj 4 gépe (valószínű-
leg rádióhiba miatt) nem vette 
a visszahívó parancsot, vagy a 
bevetés megszakítására kapott 
parancs értelmében, a vissza-
forduló gépek patkójába kerülve 
megtámadta az amerikai bom-
bázókat. A nehézbombázók el-
leni támadásban tapasztalatlan 
vadászpilóták közül mind a négy 
találatot kapott. 

A raj két gépe elérte a saját re-
pülőterét, ketten pedig lezuhan-
tak. Murvai János őrmester gépe 
Mezőkomáromnál kényszerle-
szállás közben felrobbant.

 
A férjem, Laurinyecz Pál sok-

sok év óta foglalkozik családfa-
kutatással, régi vágya volt, hogy 
elutazzunk Mezőkomáromba. 
Erre tavaly májusban került sor. 
A helyi polgármesteri hivatal-
ban érdeklődtünk, ahol Városi 
Józsefné Margitkával találkoz-
tunk, aki édesanyja elbeszélésé-
ből emlékezett, hogyan is zajlott 
1944. március 17-én a légicsata 

a falu felett. Még szemtanukat is 
felkutatott: Baranyai László és 
Radics Gyula akkor 8-12 évesek 
voltak. Így emlékeznek: 

„Késő délelőtt volt, vastag 
felhő borította az eget, az isko-
lában tanítás folyt. Hallottuk a 
morajlást, a géppuska sorozatot, 
majd a sivítást és megláttuk az 
alacsonyan szálló repülőgépet. A 
gép a két templomtorony között, 
a Sió folyó irányában elfordult 
és utána hallottuk a robbanást, 
amikor földet ért a szérűskert-
ben. Ugyanekkor zuhant le a 
szomszédos falu határában, Sza-
badhidvégen Kisbenedek István 
tizedes is. Mindkét faluban hős-
ként tisztelték Őket. Murvai Já-
nos sérülései ellenére

(bal kezét lövés érte) mindent 
elkövetett, hogy gépével ne a 
falu házaira zuhanjon.”

Emléktáblát állíttattunk Mur-
vai János tiszteletére, családunk 
vállalta a felmerülő költségeket. 
A gránit emléktáblát, amit Sza-
bó Zoltánnak köszönhetünk, 
Csorváson idén augusztus 20-án 
avattuk fel, a tábla a Gulyás Mi-
hály Általános Iskola épületének 
falán található. Mezőkomárom-
ban október 8-án avattuk fel az 
emléktáblát, ami a polgármeste-
ri hivatal épületének falára ke-
rült. Köő Péter, Mezőkomárom 
polgármestere és munkatársai-
val vállalták az avató ünnepség 
megszervezését. A meghívott 
vendégek között volt a csorvási 

delegáció Baráth Lajos polgár-
mester úr vezetésével.

A Székesfehérvári Szent István 
Király Múzeum munkatársaként 
pedig Papp Attila régész előadá-
sát hallgattuk meg, a repülőgép 
lezuhanásának helyszínén, me-
lyet a lelkes-önkéntes csapat 
segítségével az eddig felkutatott 
repülőgép roncsdarabokkal is 
hitelesített. Tiszteletre méltó 
azon törekvésük, hogy további 
kutatások során kiderüljön, mi-
lyen írásos dokumentumok ma-
radtak fent az események pon-
tosítására.

Az ünnepi megemlékezést a 
csorvási Kasuba István helytör-
ténész tartotta, aki hangsúlyoz-
ta, hogy Murvai János őrmester, 
vadászpilóta végérvényesen 
összeköti a két települést – a ti-
szántúli Csorvást és a dunántúli 
Mezőkomáromot. A két telepü-
lés együttműködése és a kez-
dődő baráti kapcsolat jeleként 
Baráth Lajos polgármester meg-
hívta Mezőkomáromot a 2023-
as Gazdanapra.

Családunk nevében köszön-
jük mindenkinek a segítséget, a 
részvételt, mellyel méltó módon 
állíthattunk emléket nagybá-
tyánknak, Murvai János őrmes-
ter, vadászpilótának.

„A hősök nem halnak meg, 
hanem legendaként születnek 
újjá.”

Laurinyecz Pálné Murvai Margit

A felhők felett….

Név és telefonszám: Kovácsné Babar Ibolya 
anyakönyvvezető, +36/70/5582903

Egyéb sürgős intézkedést igénylő ügyben hívható 
telefonszámok:

+36/20/ 343 3677
(Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző)

 
+36/70/369 2984

(Lászlóné Dr. Bócsik Petra hatósági irodavezető)
 

Tisztelettel kérem a megértésüket, ha az 
energiatakarékosságra tekintettel elrendelt 
igazgatási szünet esetleg átmeneti kellemetlen-
séget okozna az ügyintézésükben. 2023. január 
9-étől a már megszokott munkarend szerint 
várjuk Kedves Ügyfeleinket. 

A Csorvási Polgármesteri Hivatal valamennyi 
dolgozója nevében békés, boldog ünnepeket kí-
vánok mindenkinek! 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
jegyző

Az Egyesített Szociális In-
tézményben működő Idősek 
Nappali Ellátása azaz a nap-
pali klub egyre növekvő lét-
számmal működik. A nappali 
ellátásban dolgozó munka-
társak minden alkalommal 
hasznos és kreatív foglalko-
zásokat kínálnak, amelyek 
nagyon fontosak ahhoz, hogy 
minél tovább megőrizzék 
mentális képességeiket a 
klubba bejárók.

A közösségi együttlétek jó 
hatással vannak az egészség 
megőrzésére is. Gyakran men-
nek kirándulni, intézményen 
kívüli programokon vesznek 
részt és más települések nap-
pali ellátásaival is jó kapcsola-
tokat építenek. Ha valaki sze-
retne csatlakozni a klubhoz, 
nagy szeretettel várják őt a 
dolgozók, érdeklődni a Rákó-
czi utcai intézményben lehet 
– emelte ki Maczák Istvánné 
intézményvezető.

Novemberben is több prog-
ramunk volt – folytatja az igaz-
gató, – kiemelkedő a Márton-
napi ünnepség, amin vendégül 
látták a Gerendáson működő 
nappali ellátás tagjait. Nagyon 
szép számmal jelentek meg a 

saját, és a vendég klubtagok 
a rendezvényen. A dolgozók 
sokat készültek, díszítettek, 
terítettek, saját sütésű süte-
ményeikkel, zsíros kenyérrel, 
hagymával, üdítővel vendégel-
ték meg a résztvevőket. A klub-
tagok műsorral, versekkel ked-
veskedtek vendégeiknek. Nagy 
sikert aratott a klubtagok és a 
dolgozók közös tánca.

A bentlakásban is megren-
deztük a Márton napot, kreatív 
munkatársak az alkalomnak 
megfelelően díszítették az épü-
letet, volt lampionos felvonulás 
is. Nagy örömünkre a pandémia 
után először vendégül láthattuk 
a Nefelejcs Népdalkört, feleleve-
nítve azt a korábbi kedves ha-
gyományt, hogy minden évben 
ellátogatnak hozzánk. Nagyon 
jó hangulat kerekedett a prog-
ramon, időseink nagy örömmel 
élték meg, hogy együtt énekel-
tünk, szórakoztunk, köszönjük, 
hogy eljöttek. 

Advent beköszöntésével a 
dolgozók ünnepi díszbe öltöz-
tették az intézmény helyisége-
it, izgalommal készülünk a ka-
rácsonyra, sok program várja 
ellátottainkat decemberben is 
– zárta az intézményvezető.

Idősek napjai az ESZI-ben
Márton napja után a

karácsony ünnepére készülnek

Márton-napi mulatság az ESZI-ben

Szerkesztőségünket
témajavaslatokkal

és
hirdetési szándékkal

keresse a
csorvasihirado@gmail.com 

e-mail címen
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- Volt elődje az 1992 márciusá-
ban alakult majorettnek?

A megalakulás előtt már dol-
goztam Csorváson az Általános 
Művelődési Központon (ÁMK) 
belül. A művelődési házban tar-
tottam közel 50 gyermeknek 
modern táncot, jazzbalettet, de 
mindenféle táncot kipróbáltunk. 
Ekkor Nagypál Andornál csinál-
tam mindezt. 

- Milyen ötlet alapján, hogyan 
jött létre a majorette?

1992. március 9-én tartottam 
az első próbámat, valójában 
Debreczeni István ötletéből ki-
indulva. A belgiumi munkájából 
jött haza, akkor még a zenekar 
sem igazán működött. Felkér-
ték a zenekar kiépítésére, ve-
zetésére, ő pedig ezt csakis egy 
mazsorettes közreműködéssel 
képzelte, a Belgiumban látottak 
mintájára. Az ÁMK akkor igaz-
gatója, Bencsik János megem-
lítette neki a nevem. Találkoz-
tunk. Kezet fogtam Istvánnal és 
azt mondta: „alkothatnánk egy 
majorette csoportot a zenekar 
mellé”. Én meg határozottan em-
lékszem rá, ahogy megkérdez-
tem: „Jó, de mi az?” 

- Mi történt ezután?
Elkezdtünk dolgozni, kitalálni 

valami közöset, valami nagysze-
rűt. A majorett elsősorban mene-
tel a zenekar előtt, és erről voltak 
is elképzelésem, gyermekkorom 
élményeire, a felvonulások em-

lékeire is támaszkodhattam. Ám 
arra gondoltam, hogy nem csak 
menetelnie kellene a mazsinak, 
hanem valamiféle szúrásokat, 
forgatásokat is kéne csinálni. 
Olaszországból meghívtunk egy 
csapatot Csorvásra, akik már 
benne voltak a botforgatás vilá-
gában. Megtanítottak a harántsí-
kú forgatásra, de volt vízszintes 
és kétkezes is. Ezek voltak az ala-
pok, innen indultunk. A további-
akban pedig csak a kreativitáso-
mon múltak a dolgok.

- Milyen stílusú táncokat adnak 
elő?

A majorettnek többféle ága 
van, én ezeket vegyítem, bele-
csempészve a néptánc, modern-
tánc, twirling és a többi elemeit. 
Ahhoz igazítom a stílust, amit a 
zenekar játszik, arra törekszem, 
hogy a majorette elmagyarázza 
a zenét a közönségnek, segítse 
a befogadást, segítsen átérezni 
a zenét. Megtehetném, hogy az 
internetet használom forrás-
nak, amikor egy lépéssort ösz-
szeállítok, de nem szeretem ezt, 
inkább magamtól igyekszem 
kitalálni és a zenéhez igazítani 
a koreográfiákat. Mindenkit vá-
runk egyébként szeretettel, aki 
csatlakozni szeretne hozzánk. 
A próbák során fejlődik a he-
lyes testtartás, egyensúlyérzék, 
tanulják a balett, modern tánc, 
néptánc, a botforgatás és a többi 
tánc alapjait, ugyanakkor kitar-

tást, önfegyelmet, szorgalmat és 
kreativitást is.

- Mennyi munka van a fellépé-
sek mögött? 

Minden héten pénteken és 
szombaton próbálunk, általában 
két-három óráig tart egy-egy 
próba. Viszont nagykoncertek, 
mint például most a Karácsonyi 
koncertshow előtt, vagy amikor 
igényli a majorette, akkor a ze-
nekarral is vannak közös próbá-
ink. Ott rendbe tesszük István-
nal a tempót, a formációkat és 
persze másabb, ha élőben hall-
gatjuk a zenekart, mint felvétel-
ről. Rendkívül komfortos, csalá-
dias, jó hangulatban dolgozunk, 
de keményen és kitartóan, mert 

Interjú Szalai Erzsébettel 
HARMINCÉVES A CSORVÁSI MAJORETTE

csak így állhatunk ki felkészül-
ten a közönségünk elé. 

- A 30 év alatt mennyi 
majorettese volt összesen?

Összességében körülbelül 
102 fő nagy mazsisom és 130 fő 
utómazsisom volt. A 30 év alatt 
pedig 579 fellépésen voltunk, de 
amikor kint voltunk Besztercén 
vagy Szicíliában akkor csak egy 
fellépésként lett elszámolva. Ha 
ehhez ezeket hozzáadjuk, akkor 
ez 630 alkalom is meg van. Most 
pedig lassan kezdődik a 3380. 
próbám ezen a december 16-ai 
péntek délutánon.

- Harminc év! Milyen érzés? 
Sokan megfordultak a mazsi-

ban, nagyszerű embereket is-

mertem meg, és úgy adódott, 
hogy ami 1992-ben elkezdődött, 
az még a mai napig örömöt okoz. 
Itt vagyok, csinálom, ez ada-
tott. És boldog vagyok, hogy ez 
adatott! A tánc, a mozgás gyer-
mekkoromtól az életem része, 
felnőve elvégeztem a gyógytest-
nevelést másoddiplomán, taní-
tok az általános iskolában és ve-
zetem a mazsit. Ez így együtt az, 
amit jelenleg csinálok a mester-
programomban még két évig, il-
letve azt hiszem, örök életemben 
ezt fogom csinálni. Mindig öröm-
mel megyek be a zeneiskolába, 
én itt létezem. Harminc éve nincs 
péntekem és fogalmam sincs, 
mit fogok majd csinálni ezeken 
a napokon, amikor már mindez 
nem lesz jelen az életemben.

- Mi az, amit gyakran vissza-
idéz a 30 év során?

Az érzés, amikor tudok adni 
valamit a gyerekeknek, azok a 
csillogó szemek, a várakozástel-
jes csend, ahogy rám néznek, a 
figyelem, ahogyan engem hall-
gatnak. Nem egy ilyen gyerek 
volt, hanem sok. De ha csak egy 
lett volna, már megérte az egész 
30 év, minden egyes péntek és 
szombat, amit művészeti ve-
zetőként a mazsival töltöttem, 
vagy azok az évtizedek, amikor  
tanítóként a katedrán álltam. 
Tanítani hatalmas felelősség, és 
kell hozzá jó adag humor és kre-
ativitás, úgy adok, hogy közben 
kapok. Erről szólt az elmúlt har-
minc évem és hálás vagyok érte. 

Gombkötő Angelika

Nem nagyon lehet a csorvásiak között, aki ne ismerné Sza-
lai Erzsébet nevét. Nem csupán azért, mert kisdiákok gene-
rációi nevelkedtek a keze alatt a helyi általános iskolában, 
hanem azért is, mert megalapította és a mai napig vezeti is a 
helyi majorettet, a lelkes táncos csapattal pedig számos fel-
lépésen találkozhatott már a nagyérdemű. A majorette idén 
ünnepli harmincéves fennállását, ennek apropóján beszél-
gettünk Szalai Erzsébettel – egy pénteki próba kezdete előtt. 

Zenekarosok és mazsisok 
együtt ünnepeltek

November 19-én ünnepel-
te 50+30 éves születésnapját 
a városi fúvószenekar és a 
majorette csoport. Koter István 
emléktáblájának megkoszorú-
zását megelőzte egy nosztalgi-
kus zenekari és mazsis próba, 
majd folytatódott az ünneplés.

Barát Lajos polgármester úr 
köszöntője után Kukla Zoltán 
elevenítette fel a régi szép emlé-
keket, kiemelve, 1972-ben Koter 
István vezetésével alakult meg 
a csorvási zenekar, majd egy 
nehezebb időszakot követően 
Géczi Gusztáv állt a csapat élére, 
őt követte Debreczeni István.
Majd Szalai Erzsébet és Debreczeni 

István jelenlegi csoportvezetők 
pár szóban emlékeztek meg az 
elmúlt 30 évről. Bencsik János, a 
csoportok meghívott vendége 
is köszöntötte a több mint száz 
zenészt és táncost. Ami ezután 
következett: a hajnalig tartó  ön-
feledt szórakozás, beszélgeté-
sek, tánc, finom ételek minden 
mennyiségben.

Ezúton is köszönjük a Csorvási 
Szolgáltató Kft. konyhai dolgo-
zóinak a finom vacsorát, Felföldi 
Csabának a felajánlott italokat, 
Ficsor Zoltánnak a születésna-
pi tortát, és mindenkinek, aki 
részt vett ezen a feledhetetlen 
napon. 

Szervezők
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Anyakönyvi  hírek:

Csorvási Szlovák Önkor-
mányzat mozgalmas és ese-
ménydús évet tudhat maga 
mögött, méltó zárásként ezút-
tal is megrendezi a Karácsony-
váró Adventi programját. 

Tavalyi évben a Szlovák Em-
lékházban, az idén már a Szlovák 
Közösségi Házban tarjuk vasár-
naponként 10 órától a gyertya-
gyújtásokat. Öröm számunkra, 
hogy egyre többen vesznek részt 
a programon, amire ezúton is 
minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk. Nemcsak a magukat 
szlovák nemzetiségűnek valló-
kat várjuk szeretettel, hanem 
mindazokat, akik érdeklődnek 
értékeink, programjaink iránt. 

Az eddig adventi vasárnapo-
kon Dénes Lajosné, Bollokné 
Benka Éva, Szabó Tiborné gyer-
tyagyújtáshoz illő versel kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 

Gyertyaláng fellobbanása után 
élmények, események, progra-
mok felelevenítésével kötetlenül 
beszélgettünk egy pohár forró 
tea mellett. Minden alkalommal 
megtelik az asztal a résztvevők 
által hozott süteményekkel, me-
lyet ezúton köszönünk. 

Pre každého: Príjemné via-
nočné sviatky a do Nového 
roku prajeme lyžičku starosti, 
hrnček radosti, kotlíkov úspe-
chov, jazierko peňazí, more 
šťastia, oceán zdravia a cely 
vesmír lásky.  

Mindenkinek: Kellemes kará-
csonyi ünnepeket kívánunk, és 
az új évre egy kanálnyi aggo-
dalmat, egy csésze örömöt, egy 
üstnyi sikert, egy  tele tó pénzt, 
egy tengernyi boldogságot, 
egy óceánnyi egészséget és egy 
egész univerzumnyi szeretetet.

Hugyik Erzsébet elnök

Megérkeztek:

Krajcsovics János Attila és 
Besenyei Mónika

leánya - Gréta

Papp Zsolt és
 Varga Mónika

fia - Dávid

Együtt, advent vasárnapjain

Tisztelt Csorvásiak! 

Néhány nap múlva elérke-
zik karácsony! Elcsendese-
dünk, pihenünk, családunk 
és barátaink körében tölt-
hetünk néhány értékes na-
pot. Kívánom, hogy örömteli 
pillanatokban legyen részük 
ezen a szép ünnepen, és ne 
engedjék, hogy az aggoda-
lom rányomja bélyegét a ka-
rácsonyra. 

Meglehetősen nehéz idősza-
kot élünk most meg, ez két-
ségtelen. Az is tény, hogy nem 
tudjuk még pontosan, mit hoz 
a jövő. Sok olyan történés zaj-
lik most a világban és szűkebb 
hazánkban is, ami valóban ag-
godalomra ad okot. Az ener-
giakrízis következményei már 
most érezhetők, kénytelen volt 
az önkormányzat is takaré-
kossági lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy a kiadásait 
csökkentse. A hétköznapok 
kihívásokkal vannak teli, szá-
mos megoldásra váró feladat 
áll előttünk és nagyon nagy 
kérdés most az, hogyan ter-
vezzük a jövőt, hogyan tudunk 
majd a lehető legokosabban és 
legtakarékosabban gazdálkod-
ni a közpénzekkel, továbbra is 
mindenekelőtt a csorvásiak ér-
dekeit szem előtt tartva. Igyek-
szünk emellett megragadni 
minden olyan lehetőséget, pá-
lyázati forrást, mely előrébb 
mozdít bennünket, élhetőbbé 
teszi a települést. 

A kihívásokkal és feladatok-
kal mindenki találkozik a maga 
otthonában is, hiszen érezzük, 
nehezebb most minden, drá-
gább az élet. Mégis ennek elle-
nére, sőt, talán éppen ezért na-
gyon fontos, hogy az aggodalom 
helyett a jövőbe vetett hitet és 
a reményt engedjük be ottho-
nainkba. Ünnepeljük úgy a ka-
rácsonyt, ahogyan azt valóban 
érdemes! Örüljünk az együtt 
töltött időnek, a várva várt ta-
lálkozásoknak, figyeljünk egy-
másra és biztassuk egymást. 

Amikor Önök ezeket a sorokat 
olvassák, már a negyedik gyer-
tya gyújtására készülődünk. A 
hit, a remény és az öröm lángjai 
már lobognak az adventi koszo-
rúkon, és az apró gyertyák fé-

nye eloszlatja a sötétséget.
A negyedik gyertya a szere-

tetet jelképezi. Kívánom, hogy 
minden csorvási otthonába be-
költözzék a hit, találják meg éle-
tükben a reményt, és lássák a 
gyermekeik, unokáik szemében 
az örömöt. Legfőképpen: legyen 
részük a szeretetben. 

Csorvás idén szerényebben 
ünnepel, de az újság hasábjain 
megtalálják programjainkat. 
Jöjjenek el, legyünk együtt, me-
rítsünk egymásból erőt és for-
duljunk egymás felé mi itt az 
otthonunkban, Csorváson.

Bármi is történik a nagyvilág-
ban, az most várhat – meghitt, 
békés, szeretetteljes karácsonyt 
kívánok mindannyiuknak! 

Baráth Lajos, polgármester

 Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Pályázati tervek

„Helyi fejlesztések támogatása” tárgyában pályázatot adott 
be Csorvás város önkormányzata, a kitűzött cél szerint a Csorvási 
Sport Klub Kazinczy utcai sporttelepen lévő ingatlant fejlesztenék 
– sikeres pályázat esetén. Baráth Lajos polgármester a legutóbbi 
testületi ülésen elmondta, a beruházás megvalósításához 8 millió 
forint támogatás elnyerésére pályázik a város, amelyhez 550 ezer 
forint önerőt kell biztosítani. A sporttelep fejlesztése fontos feladat 
a csorvási sportélet színvonalának megőrzése érdekében.

Szintén 8 millió forintra pályázik a Csorvásiak Baráti Társasága. 
Amennyiben elnyerik a pályázati összeget, úgy ebből a forrásból 
ismét a közösséget szolgálva támogatnák az április 30-i fáklyás 
felvonulás záróprogramját, illetve a másnapi május elsejei ren-
dezvényt, valamint a gyermeknapi rendezvényt egészítenék ki a 
nyertes pályázati összeg egy új programmal. Ehhez szintén szük-
séges önkormányzati önerő, a 421 ezer forintos összeget vállalja 
is az önkormányzat – ismertette a városvezető a testületi ülésen 
hozott döntést. 


